
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 

 
Berichten uit de Gemeente: 

- Mevr. P van Splunter, Jan Steenlaan 12, is naar revalidatiecentrum Daelhoven,  
  Koningsweg 4, 3762 EC Soest.  
- Dhr Bertus Mulder, Geeresteinselaan 33, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

Voorbeden:  Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl       tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.  
 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. Nog steeds kunnen 
we geen handtekeningen verzamelen in de Voorhof maar we willen graag uw/jullie 
aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties. 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze 
hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze 
vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demon-
stranten verdwijnen achter de tralies. 
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via 
rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrij-
ven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun 
beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die 
opkomen voor de mensenrechten in hun land. 
Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, 
beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of 
jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op.  
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder 
uw/ jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, 
stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties.  
Amnestygroep Woudenberg. Z

O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

13 juni 2021 
Tweede zondag naTrinitates 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  Doopdienst 
 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                           : Leny de Koeijer 
Diaken                                         : Jan Holl, Tiny van Dijk 
Lector          : Annemiek van der Wansem 
Orgel/Piano,                    : Wim van Hoek 

Muziek                             :  
Zang     : Hilde van de Berk, Betting Kroese 
Kindernevendienst   : Arieëne Koelewijn 
Beeld, Beamer   : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid    : Martin Standaart 
Koster    : Erwout Blokhuis 

 
Zingen: 
 
Aanvangslied    : Psalm 8b 

     Kyriegebed 
     Gloria        : Lied 93:1,4 
     Kinderverhaal  n.a.v.   : Joh. 3:22-36 
     Lezing        : Johannes 3:22-36 
           : Lied 686 
     Lied (terwijl de dopeling wordt binnen gebracht): ‘De Heer zegent jou’ 
           : Lied 139b 
    Geloofsbelijdenis: Lied 344 
    Seline zingt        : Lied 934 
           : Lied 348:6,7,8,9 
    Slotlied        : Lied 839 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
                                  Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Collecte: 
1e Collecte: Protestantse Kerk Missionair werk Kerk voor het dorp. 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft 
kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar bete-
kenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent 
niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoor-
beeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactivitei-
ten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorps-
kerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.  
2e Collecte: , Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renova-
tie en verduurzaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank Juni 2021:  
Leven we in een verzorgingsstaat? Voor de één wel, voor een ander wat minder, en voor menig 
ander héél  wat minder. Dus gaan we dit in de maand juni een klein beetje proberen te verzorgen. 
En wel een persoonlijke verzorging. Dat komt goed uit want er staan persoonlijke verzorgingsar-
tikelen op de lijst. Zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim of een combinatie van die twee, 
body lotion, zeep,  deodorant en eventueel anti zonnebrand middelen.  Een mooi lijstje voor een 
hopelijk mooie zomermaand- opbrengst.  Met  uw medewerking wordt het zo wie zo  een zonni-
ge maand.  
Dank daarvoor. 

Uitnodiging zaterdag 26 juni: Kinderen in armoede, dat raakt ons hart. Daarom willen wij in 
beweging komen en meedoen aan de muskathlon@home. En jij kunt meedoen door € 1,60 of 
een veelvoud daarvan als gift te geven en/of door mee te bewegen op 26 juni. Je mag kiezen tus-
sen wandelen, fietsen, mountainbiken, steppen, hardlopen, zwemmen. Kies uit één van de Mus-
kathlon1euro60-routes of een eigen route (1,6 / 16 / 160 km of een veelvoud hiervan) en kies 
tijdstip naar eigen keuze of spreek af met anderen. En mooi als jij in jouw netwerk ook weer 
mensen op de hoogte brengt van deze uitnodiging zodat die ook de gelegenheid geboden wordt 
om mee te doen. Ons gezamenlijk doel is zoveel mogelijk maal € 1,60 in te zamelen omdat op 
dit moment 689 miljoen mensen in extreme armoede leven, zij moeten met hun gezin rond-
komen van minder dan € 1,60 per dag.  
Doneer via https://home.muskathlon.nl/deelnemers/muskathlon-1euro60# Om mee te doen met 
het team ‘1euro60’ van Woudenberg & Omstreken meld je aan via home.muskathlon.nl. Kies 
voor team ‘1euro60’ als je mee wilt doen met het team van Woudenberg & Omstreken. Na aan-
melding krijg je een welkomstpakket thuis gestuurd met handig promotiemateriaal én gratis 
sportsokken! Stuur ook even een email naar muskathlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we 
met elkaar routes delen en afspraken maken. Wil je telefonisch contact stuur dan een email met 
je telefoonnummer. Woudenbergers & Omstreken voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname. 
 
Opgeven voor deelname aan kerkdiensten:   
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 6 juni maximaal 30 gemeenteleden excl. mede-
werkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis 
Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en RIVM.  U moet zich echt 
opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrij-
dagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst. Opgeven kan via de website van ‘De Voor-
hof’ of per telefoonnr. 06 5206 3119.  
We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt 
komen. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zit-

 
ten. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan apart vermelden in het vak 
opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel di-
rect inschrijven voor een volgende dienst. Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnen-
komt desinfecteert u uw handen. U draagt een mondkapje totdat u op uw plaats zit en wanneer u 
na de dienst uw plaats verlaat. Uw jas meent u mee de kerk. Volgt u verder a.u.b. de aanwijzingen 
van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen.  
De collecte is aan de buitendeur. 
Er mag tijdens de dienst door gemeenteleden niet worden gezongen. 
Doopdiensten en toelaten gemeenteleden: 
Binnenkort worden een aantal doopdiensten gehouden, we willen tijdens deze diensten voorrang 
geven aan de doopouders en hun bekenden. Het kan dus zijn, dat op die zondagen minder of geen 
andere gemeenteleden kunnen worden toegelaten. We hopen, dat u hiervoor begrip zult hebben. 
 
ZWO historische wandelingen: 
Het is eindelijk definitief, op zondag 11 juli 2021 organiseert ZWO nog een afsluitende activiteit 
voor het project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’. 
Vanwege de noodzakelijke Corona maatregelen is de wandeling een aantal keer verschoven maar 
een passende datum is nu gevonden. 
 
U heeft de keuze uit 2 wandelingen van elk ongeveer 6 kilometer. De ZWO historische wande-
lingen worden begeleid door een gids die u meer zal vertellen over de Grebbelinie 
(wandeling 1) of Geerestein/Den Treek (wandeling 2). 
 
De wandelingen beginnen rond 11:30 uur (na afloop van de kerkdienst) en vinden plaats met 
maximaal 25 personen per groep (VOL=VOL). 
Tijdens de wandeling wordt gezorgd voor koffie/thee/fris en een broodje. 
Wandeling 1 start bij de parkeerplaats van de Kringloopwinkel 
Wandeling 2 start bij De Voorhof 
 
De kosten voor deze wandeling bedragen €10 per persoon en de opbrengst komt ten goede aan 
het ZWO-project. Kinderen wandelen gratis mee, maar dienen wel te worden opgegeven bij de 
reservering. U dient zich op te geven voor deze wandeling door het sturen van een e-mail naar 
zwo@pkndevoorhof.nl of te bellen naar 06-20303516. Uiteraard worden de Corona regels van dat 
moment door ons nageleefd.  
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